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Este trabalho pretende oferecer uma visão geral do processo de avaliação que vem sendo desenvolvido no âmbito do Programa de Formação de Professores em nível superior Magister-UECE, como parte integrante de uma iniciativa compartilhada entre a Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará (SEDUC-CE) e as universidades públicas cearenses. Discute alguns achados iniciais resultantes da realização de um diagnóstico do perfil dos professores-alunos do Programa MAGISTER-UECE. 

O sentido de uma proposta de avaliação de um programa de formação de professores
A proposta de avaliação do Programa Magister surge no âmbito de um Grupo Interinstitucional, criado com a finalidade de coordenar e acompanhar o desenvolvimento desta iniciativa, por solicitação da SEDUC -CE. Considerando-se sua magnitude e as especificidades de cada instituição envolvida, foram definidos os seguintes princípios norteadores:
- o professor como profissional crítico e reflexivo;
- a formação como elemento-chave e interdependente da configuração profissional docente;
- a avaliação como ferramenta de diagnóstico e de orientação de mudanças necessárias a um programa.
A pertinência da avaliação do Programa Magister na UECE justifica-se principalmente pela necessidade institucional de implementar uma cultura de avaliação de seus programas. Para tanto, constituiu-se uma comissão interna de quatro professores e um bolsista, responsável pelo trabalho interinstitucional de elaboração do diagnóstico do perfil do professor-aluno, assim como iniciativas posteriores no âmbito desse mesmo programa.
Aproximação teórica
A avaliação tem despontado no cenário mundial e nacional como um dos aspectos básicos da política educacional no processo de regulação social em curso (NUNES, 2000). Ao mesmo tempo justificada e contestada em diferentes instâncias, é certo que não é mais possível negar sua centralidade, sobretudo nas instituições públicas. No campo da educação coloca-se de modo incisivo a necessidade de criação de fóruns específicos que, além do debate, promovam sua prática como mecanismo institucional de ressignificação das atividades desenvolvidas.
Não raro há uma resistência por parte das instituições públicas de educação em relação à prática da avaliação. Esta se expressa de diferentes formas no contexto institucional, sendo perceptível em atitudes como a descrita por SILVA JÚNIOR (1999): somos todos favoráveis à avaliação, mas nunca consideramos chegado o momento da avaliação. Sempre nos parece preciso prepará -lo mais e melhor; sempre é possível, conseqüentemente, retardar o instante de sua efetivação.
A despeito do argumento economicista que tem motivado tais preocupações, é preciso reconhecer que o cuidado com a avaliação da ação educativa, de seus efeitos e de seus determinantes, é condição natural e indispensável para a organização e o alcance dos objetivos do trabalho pedagógico (ibidem, p. 10). É necessário, assim, ir além das avaliações clássicas da aprendizagem ou do rendimento escolar, implementando uma prática de avaliação que possibilite monitorar e aprimorar as condições estruturais e de funcionamento das iniciativas organizacionais.
Segundo identificaram BRUNSTEIN, CARRER & CHIEFFI (1996), existe uma ausência de registros, de formas de acompanhamento dos próprios programas, de estudos de custo-benefício ou de avaliação do eventual impacto da formação dos professores no processo de aprendizagem dos alunos (p. 13). Não sendo avaliadas, tais iniciativas perdem a oportunidade de registrar avanços e recuos, aspectos promissores e fragilidades. Por outro lado, a inexistência de informação sobre a efetividade de um programa impossibilita que seus responsáveis aprimorem sua estrutura de forma mais precisa e confiável. É neste ponto que se insere esta proposta de avaliação do Magister, enquanto um processo favorecedor da melhoria do programa durante sua implementação, assim como para subsidiar a proposição de novas iniciativas.
Considerações metodológicas
A avaliação do Programa está sendo realizada através de estratégia metodológica que compreende as seguintes etapas:
- Diagnóstico do perfil do professor-aluno – levantamento de informações preliminares sobre o perfil da clientela, realizado junto a todos os alunos do Magister; 
- Avaliação de usuários – levantamento e análise de informações sobre condições gerais de funcionamento e operacionalização do Programa;
- Avaliação do perfil de saída da clientela - levantamento e análise da repercussão da iniciativa junto a todos os alunos do Magister UECE.
O diagnóstico do perfil do professor aluno foi realizado junto a todo o corpo discente do Magister-UECE, no decorrer de 2001. O instrumento de coleta de dados (questionário com perguntas abertas e fechadas) utilizado foi elaborado conjuntamente pelo Grupo Interinstitucional e padronizado para todas as universidades (UECE, UFC, UVA e URCA). Os resultados desta primeira etapa do estudo são apresentados a seguir.
Quem são os professores-alunos do Magister-UECE?
Os cursistas do Magister na UECE atuam, em sua maioria, como professores (89%). O restante dos cursistas se dividem em cargos de direção, coordenação ou funções de apoio à docência. 
Tal configuração indica que o trabalho de formação a ser implementado no programa deve focalizar a sala de aula, principal contexto de atuação de grande parte dos professores-alunos do Magister-UECE, e local onde uma quantidade significativa
destes (47%) atua com uma carga horária superior a 20 horas semanais.
Os dados relativos ao nível de ensino demonstram a predominância do contigente de professores atuantes nas séries iniciais (49%) e terminais (40%) do ensino fundamental, convergindo com os objetivos da política educacional nacional que tem priorizado esse nível de ensino. 
Considerando os 1.636 respondentes, a maioria dos professores-alunos é do sexo feminino (93%), confirmando os estudos sobre a feminização do magistério (DEMARTINI & ANTUNES, 1993). Os dados sobre o estado civil mostram, ainda, que 61% dos professores-alunos são casados. Este dado torna-se relevante haja vista o impacto da vida pessoal sobre o desempenho profissional das professoras (PAJAK & BLASE, 1989).
Tal quadro indica que parte desses profissionais enfrenta outras jornadas de trabalho, o que sinaliza acúmulo de tarefas e redução de tempo para outras atividades, como o estudo. 
Em relação à faixa etária, pode-se perceber que a maioria dos professores da rede pública que está cursando o Magister (59%) possui até 40 anos de idade. Pode–se salientar que se trata de um contingente de professores jovens, principalmente se considerarmos que 26% estão na faixa até 30 anos. 
Observa-se que 92% dos professores-alunos apresentam formação inicial de nível médio. Por conseguinte, 8% podem ser considerados professores leigos, conforme prescreve a atual LDB, Lei 9.394/96. O Magister servirá para corrigir distorções de tal natureza.
Em relação ao acesso a meios informativos e bens culturais, observa-se que apesar do investimento feito para dotar as escolas públicas com computadores, quer através de laboratórios ou mesmo de computadores em locais estratégicos da escola, e dos projetos incentivando a aquisição de computadores pelos docentes e dos cursos de formação continuada ofertados, a quantidade de professores com acesso à informação digital (Internet) ainda é insignificante. 
Apesar do direcionamento da política educacional no sentido de apoiar a escola, os dados acerca das dificuldades apontadas pelos professores destacam problemas diversos. As principais dificuldades dizem respeito ao material didático e ao acompanhamento pedagógico.
A dificuldade relacionada ao material didático pode ser analisada a partir de dois enfoques: pela sua ausência e/ou pelo desconhecimento do professor em relação ao seu uso. Tal ponderação traz como alerta a necessidade de ações curriculares voltadas para oficinas de produção e utilização de materiais didáticos.
Ao se posicionarem sobre as perspectivas em relação à profissão, pode–se  observar que, embora os professores-alunos enfrentem dificuldades diversas em seu cotidiano de trabalho, a maior parte (93%) deseja continuar na profissão. 
As informações até aqui apresentadas trazem importantes elementos de reflexão e encaminhamento para o Programa Magister, considerando o perfil de seus professores-alunos. De modo geral,  pode-se dizer que uma parte significativa destes docentes acumula experiência de magistério, são mulheres que enfrentam várias jornadas de trabalho, dispõem de pouco tempo para estudo, enfrentam dificuldades pedagógicas diversas no cotidiano de seu trabalho. Todavia, declaram uma visão positiva da profissão e esperam que este Programa proporcione um aumento na qualidade da escola onde trabalham.
A análise evidencia o interesse dos professores-alunos com a formação em serviço que vem sendo desenvolvida através do Programa Magister. Por outro lado, remete a reflexões sobre as implicações que um programa desta natureza - concentrado, sem redução da jornada de trabalho para estudo, utilizando as horas de lazer disponíveis dos professores-alunos – traz para a qualidade da formação docente.
Este é um cuidado que deve orientar as decisões e ações curriculares do programa, sendo necessário pensar estratégias de ensino que contemplem as condições reais de vida dos professores-alunos em formação.
Lições do caminho percorrido
Criar uma cultura de avaliação não é algo que se improvise ou possa ser feito apenas com vontades individuais. Implica em compromissos coletivos, condições operacionais, vontade política e técnica. A experiência de participar de um Grupo Interinstitucional tem demonstrado que caminhar junto não é um processo simples ou linear. As instituições possuem ritmos próprios e os recursos disponibilizados às equipes internas variam em função de suas próprias especificidades. Também é preciso considerar que, não raro, em trabalhos desta natureza podem ocorrer flutuações e descontinuidades, contribuindo para a fragmentação do trabalho e um eterno recomeçar. A experiência de conduzir a avaliação do programa Magister-UECE tem resultado em aprendizagens distintas. Há dificuldades próprias à construção de um processo avaliativo, assim como algumas perspectivas que revelam novas e animadoras possibilidades.
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